
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 03.03.2019 klo 17.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Lotta Hyvärinen 
Juha Saastamoinen 
Tapani Siivola 
Joona Hamppula 
Elias Tuhkunen 
Viivi Vuorinen 
Henna Nykänen 
Sarianna Kurkinen 
Heli Ahlfors 
Anne Siren 
Ville Laurikainen 
Suvituulia Nieminen 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 17.00. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n lippukuntaposti 2/2019: #tasaarvonnuotiolla -varustepakettien haku, partioviikon 
teemana aikuisrekry, Johtajatulet elokuun lopussa Evolla 
Reissu 2019: Mainostetaan Särkänniemen rannekkeita ja muuta oheistoimintaa Tampereella, 
yhteyshenkilö tulee nimetä kuksaan 22.3. mennessä 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 10.2.2019 Aluekokous 
- 15.-17.2.2019 Uusien samoajien retki Erpin, Vevan ja Kavan kanssa kämpällä 

 
 



5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 22.-24.3.2019 Sudenpentujen ja seikkailijoiden talvileiri, Toukola 
- 22.-24.3.2019 PJPK 1/2019 II osa 

- 1 kurssilainen 
- 23.-24.3.2019 EA 1 -kurssi 

- 2 samoajaa ilmoittautunut 
- 23.3.2019 Hämeen Partiopiirin kevätkokous ja johtajapäivä, Ilveksen 

leirilippukunnanjohtajien tapaaminen, Lahti 
- 31.3.2019 klo 17 Lippukunnan kevätkokous Kuljun vanhalla seurakuntatalolla 
- 28.4.2019 klo 16 Akaan alueen johtajien verkostoitumispäivä, Vanha Pappila 

Lempäälä 
 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Reissu 2019 Tampereella 
- Osallistutaan paraatiin, lippukunta järjestää bussikuljetuksen  
- Halukkaat voivat jäädä Särkänniemeen, omat kyydit tällöin takaisin 
- Lippukunnan yhteyshenkilöksi päätetty Niko Rautanen 

- Aluekokous 
- Ehdotettu alueen oman yhdistyksen perustamista 

- Ei saanut aluekokouksessa juurikaan kannatusta 
- Hämeen Partiopiirin talvikilpailut 2020 

- Varasto 
- Varasto ollut usein sotkuinen eikä varastokirjaa käytetä 
- Ratkaisuksi ehdotettu, että varaston avaimet poistetaan kaikilta johtajilta ja 

palataan takaisin malliin, jossa avaimia vain muutama 
- Päätetty, että varasto siistitään ja varastoon tuodaan kunnollinen varastokirja 
- Katsotaan miten homma sujuu kevään ajan ja mietitään kevään jälkeen 

uudestaan 
- Lippukunnan teltat 

- Dakota -telttojen pohjat huonossa kunnossa 
- Vaativat vaihtoa, jotta teltat saataisiin taas käyttökuntoon 

- Ville ja Tapsa selvittää uusien telttojen hintoja 
- Varusteilta Treelinessä 

- Tapsa selvittelee mahdollista varusteiltaa lippukunnan johtajille 
- Leirialue 

- Kaivuutyöt tontilla edenneet hyvin 
- Ilves19 

- Noin 120 lähdössä leirille 
- Jälki-ilmoittautuminen käynnissä 18.3. asti, hinta 20€ kalliimpi 

- Lippukunnan rahojen käyttö 
- Edellisessä kokouksessa ehdotettu, että alle 100 euron hankintoihin riittäisi 

rahastonhoitajan ja lippukunnanjohtajan lupa 
- Päätetty, että ehdotus hylätään 
- Päätetty perustaa hallituksen jäsenille oma WhatsApp-ryhmä, jossa 

kyseiset hankinnat voidaan hyväksyttää  



- Lippukunnan hupparit ja johtajatakit 
- Hupparit tilattu 
- Johtajatakkien sovituskoot tulleet, ovat sovitettavissa varastossa 

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 31.03.2019 klo 16.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 18.10. 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 


